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Às 17:00 h. foi feita a primeira chamada para verificar a quantidade de entidades presentes na 6 

reunião do CEB, não havendo quórum. Se considera para efeitos de quórum a existência de 21 7 

Centros Acadêmicos ativos na UFGD. Após 30 minutos, foi feita a segunda chamada, 8 

constando-se representantes de 6 Centros Acadêmicos presentes, não atingindo-se então, o 9 

quórum de 1/3 das entidades em segunda chamada e o CEB é instaurado em caráter consultivo. 10 

Registro de presença: Centro Acadêmico de Relações Internacionais Celso Amorim (CARI), 11 

Centro Acadêmico de Ciências Contábeis Luca Pacioli (CACIC), Centro Acadêmico de Física 12 

(CAFÍS), Centro Acadêmico de Engenharia de Produção (CAEP), Centro Acadêmico de 13 

Biologia Charles Darwin (CACD) e Centro Acadêmico de Agronomia de Dourados (CAAD), 14 

instaurando-se, portando, a reunião do CEB em caráter consultivo. Eu, Rodrigo Bernardes 15 

(DCE), me dispus a escrever a ata e Franklin Schmalz (DCE) assumiu a coordenação da 16 

reunião. 1. Expedientes. Rafael (CACIC) sugeriu anexar às pautas uma discussão sobre os 17 

trotes, junto a Campanha Contra o Assédio. Com a concordância de todos os presentes, foi 18 

adicionado a pauta número seis. 2. Aprovação da ata anterior. Não houveram objeções sobre 19 

a ata anterior, publicada no site do DCE. 3. Aprovação da prestação de contas. Carlos 20 

(DCE/CARI) leu a prestação de contas disponível no site do DCE e comentou os gastos do 21 

mês de setembro. Em resumo, citou que havia em caixa R$ 476,80 no início do mês e que, 22 

após a entrada e as saídas ocorridas durante o mês, restaram R$ 261,23. Não houveram 23 

objeções sobre a prestação de contas. 4. Informes. Ana Elisa (CARI/DCE) comentou sobre 24 

a realização da Semana da Consciência Negra, a ser organizada pelo CARI Celso Amorim 25 

no mês de novembro e estendeu o convite a todos e todas presentes. Rafael (CAEP) 26 

convidou a todos e todas para participarem do Simpósio Nacional de Engenharia de 27 

Produção, organizado pelo curso de Engenharia de Produção, a ser realizado em novembro. 28 

Edgar (CACIC) convidou a todos e todas a participarem, durante o mês de novembro, da 29 

Semana Acadêmica de Ciências Contábeis e informou que o evento também terá um 30 

encontro científico. João Vitor (CAFÍS) convidou para os eventos do curso de Física a serem 31 

realizados ainda em outubro, com mais informações na secretaria acadêmica do curso. 32 



Franklin (DCE) comentou sobre a realização da Galinhada das Mulheres no final de semana 33 

anterior, que contou com a contribuição do DCE-UFGD; também informou que o DCE estará 34 

presente no ato “ele não”, respondendo ao chamado dos coletivos de mulheres de Dourados. 35 

5. Indicação de suplente para o CEPEC. Franklin (DCE) comunicou que havia uma vaga de 36 

suplência disponível no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC). O 37 

estudante Rafael (CAEP) se dispôs a ocupa-la. Não houveram contestações e a diretoria do 38 

DCE informou que o indicará para a vaga através de ofício. 6. Calendário de atividades de 39 

outubro. Franklin (DCE) falou sobre o lançamento da Campanha Contra o Assédio, evento 40 

este realizado em parceria com o DCE-UEMS, Coletivos de Mulheres, Sindicato dos 41 

Docentes da UFGD (ADUF-UFGD) e Sindicado dos Técnicos da UFGD (SINTEF-UFGD), e 42 

outros. Marco (DCE) sugeriu ao Rafael (CAEP) uma possível articulação dos cursos da FAEN 43 

para tratarem dos trotes nos calouros do próximo ano letivo. Franklin (DCE) lembrou que o 44 

DCE UFGD quer propor uma festa, em parceria com os CAs, para melhorar as finanças das 45 

entidades estudantis; sugeriu, então, que os CAs interessados nessa parceria indicassem 46 

um membro para contribuir com a organização da festa. Os representantes dos CAs 47 

presentes informaram que levariam a proposta para discussão interna e que retornariam com 48 

a indicação. Franklin (DCE) lembrou da importância da realização de um congresso 49 

estudantil ainda neste ano, para debater o cenário político brasileiro e refundar oficialmente 50 

o DCE; incentivou, então, que os CAs participem ativamente das discussões para se sentirem 51 

representados no congresso e que deem legitimidade ao espaço. Carlos (DCE/CARI) falou 52 

que o congresso servirá como aproximação do DCE com as dos CAs, ao debaterem pautas 53 

em comum. Rafael (CAEP) lembrou que há uma aparente distância entre os diferentes CAs 54 

e o DCE e que, realmente, há uma necessidade de aproximação das entidades e dos 55 

estudantes, fortalecendo as pautas estudantis. Ana Elisa (CARI/DCE) comentou sobre o seu 56 

receio de que as entidades sejam esvaziadas na próxima gestão e cobrou atitude das atuais 57 

diretorias para que isso não ocorra. Foi sugerido, então, que a diretoria do DCE encaminhe 58 

um ofício requisitando a indicação de membros dos CAs para, em conjunto, organizar o 59 

congresso em novembro. 7. Assuntos gerais. Eu, Rodrigo (DCE), comentei sobre a proibição 60 

dos serviços de marmitas na universidade, que causou transtorno para diversos 61 

universitários. Franklin (DCE) sugeriu que a diretoria do DCE encaminhe um pedido de 62 

esclarecimentos oficiais da universidade. Rafael (CAEP) solicitou a presença de um 63 

integrante da diretoria do DCE para acompanhar a assembleia de posse da nova gestão do 64 



CAEP no dia 09 de outubro. Às dezoito horas e dezessete minutos, a reunião do CEB foi 65 

encerrada. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Rodrigo Bernardes, lavro esta ata; a 66 

ela está anexada a lista de presença e ambas serão divulgadas nos canais de comunicação 67 

do DCE-UFGD nos próximos dias. 68 
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(CAAO) Agronomia

2 i (CAEAQ) Engenhana de Aquicultura

3 (CACO) - Charles Darw,n

4 (CAP) Biotecnologia

5 (CAECOM) Engenharia de Computaç&o - Alan Turing

6 (CAPsi) Psicologia

7 (CAGEO) Geografia - Mario Geralcfini

i (CAHtsd) História

9 (CACISO) Ciências Sociais - Florestan Fernandes

10 ' (CACES) Medicina • Carntlo Ermelindo da Silva

11 (CAAC) Artes Cêmcas • Rubens Correia

12 (CAAH) Direito Águia de Haia

i (CARI) RelaçOes Internacionais • Celso Amorim

14 (CAEEn) Engenharia de Energia - Maria Telkes

1 5 (CAEC) Engenharia Civil

1 6 i7CAEP) Engenharia de Produç¿o

(CAEM) Engenharia Mecânica

18 (CALEDUC) Licenciatura em Educaçao no Campo

19 Licenciatura em Educação Indígena (Teko Arandu)

20 (CACIC) Ciências Contábe,s

21 (CAFiS)
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Ativo

Ativo
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